Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie zaleca firmom z branży
logistycznej i transportowej:
1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń
teleinformatycznych (telefon, mail) w miejsce kontaktów bezpośrednich.
3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
5. Promować w miarę możliwości używanie rękawic ochronnych podczas
wykonywania prac.
6. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą
myć ręce mydłem i wodą. W miarę możliwości zapewnić, kierującym pojazdami,
dostępność żeli lub płynów dezynfekujących.
7. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w pomieszczeniach
w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
8. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
9. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
10. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy
zwłaszcza ust, nosa i oczu.
11. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do
zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je
środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
12. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie
kichał w naszym kierunku.
13. Zapewnić, aby środki transportu oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego
towarów były czyste i higieniczne:
◦ powierzchnie dotykowe, tj. kierownice, klamki, gałki, klawiatury, deski
rozdzielcze muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub
przecierane wodą z detergentem.
14. Zapewnić, aby pomieszczenia biurowe i magazynowe, w których przebywają
pracownicy i klienci były czyste i higieniczne:
◦ powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła,
poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) muszą
być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą
z detergentem;
◦ wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne,
powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel
medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie zaleca obiektom handlowym w
związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:
1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
3. Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą
z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
4. Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w
których mogą myć ręce mydłem i wodą.
5. Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że
dozowniki te są regularnie napełniane.
6. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
7. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
8. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych
NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
9. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min.
60%).
Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał
w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
10. Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
◦ powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki,
włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale
płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem
dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
◦ wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny
być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel
medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie zaleca przedsiębiorcom w związku
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa:
1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń
teleinformatycznych.
3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na
bazie alkoholu (min. 60%).
5. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce
mydłem i wodą.
6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach
i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
7. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy
zwłaszcza ust, nosa i oczu.
10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza
i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu
(min. 60%).
11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał
w naszym kierunku.
12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
◦ powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne
przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia
magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być
regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
◦ wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny
być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu
przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie,
przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego
wykonywania (praca zdalna).
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel
medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie nakazuje stosowanie się do
wytycznych służb sanitarnych w zakresie zasad higieny zalecanych w zakładach fryzjerskich,
kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, w związku z sytuacją występowania koronawirusa
w Polsce, tj.:
1. Myć dokładnie ręce, co najmniej przez 30 sekund przy użyciu mydła lub detergentu; mycie
rąk powinno odbywać się zgodnie z „Instrukcją mycia rąk”. Dodatkowo ręce i własne
telefony komórkowe należy dezynfekować preparatami przeznaczonymi do tego celu.
2. Myć i dezynfekować powierzchnie sprzętu, urządzeń i aparatury (wieszaki, krzesła, stoliki,
szafki pomocnicze, łóżka, lampy i aparaty zabiegowe).
3. Myć i dezynfekować powierzchnie, z którymi personel i klienci mają częsty kontakt
(klamki, poręcze, wyłączniki oświetlenia, terminale płatnicze, instalacje sanitarne jak baterie
wodne, muszle klozetowe, kabiny natryskowe).
4. Wyeliminować dostęp personelu z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona
temperatura, złe samopoczucie) do świadczenia usług i prac pomocniczych. Nie wykonywać
usług klientom z wyżej wymienionymi objawami.
5. Podczas świadczenia usług stosować jednorazową odzież ochronną (fartuchy, maseczki,
rękawiczki)
6. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych za wykonanie zabiegów.
7. Ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej odległości pomiędzy klientem a
osobą wykonującą usługi (odstęp 2 metry), wskazane jest zaprzestanie wykonywania
zabiegów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uwzględniając liczne pytania w sprawie bieżących
działań informuje, że w świetle obowiązujących przepisów nie muszą być kwarantannowane osoby
z otoczenia domowego Polaków, którzy od niedzieli wracają do kraju i są objęci kwarantanną
z mocy §2. pkt 2 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Wyjątek stanowią osoby
z najbliższego otoczenia kwarantannowanego w sytuacji, kiedy wystąpią u niego objawy
wskazujące na zakażenie koronawirusem i jest on w trakcie oczekiwania na wynik badania
laboratoryjnego.
•

jeśli kwarantannowany otrzyma wynik ujemny – może zostać zwolniony z odbywania
kwarantanny;

•

jeśli kwarantannowany otrzyma wynik dodatni – będzie hospitalizowany albo izolowany
w warunkach domowych na mocy §3. pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji
(Dz. U. 375 z późn. zm.).

Należy jednocześnie należy mieć na uwadze definicję kwarantanny określoną w ustawie
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239,
1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374) - jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na
zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce
zakaźnych. W przypadku osób, które wróciły do kraju przed 15.03.2020 r. nie stosuje się
kwarantanny z mocy §2.pkt 2 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Osoby
te podlegają kwarantannie na dotychczas obowiązujących zasadach tj. decyzji wydanej przez organ
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Odnośnie pytań dotyczących osób, które powróciły do kraju i są objęte kwarantanną i wątpliwości
na podstawie jakiego dokumentu kwarantannowani na mocy rozporządzenia będą mogli
usprawiedliwić pracodawcy swoją nieobecność w pracy, do czasu wprowadzenia rozwiązania
systemowego (intensywne prace), proszę kontaktować się w tej sprawie z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w celu przekazania danych pozwalających na szybki kontakt w razie
zaistnienia takiej potrzeby (mail psse.dzierzoniow@pis.gov.pl) tel.74 832 3333 wew.136 do godz.
15.00/ tel.781 55 60 31; 781 55 60 32; 781 55 60 33 w godz. 15.00-22.30)

